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BUCUREȘTI, 21.12.2009 

 

CONSULTANȚII 116 111 DESPRE CAZURILE CARE I-AU 

IMPRESIONAT 

 

 

Un nou apel la Telefonul Copilului, un nou caz, o alta poveste de viata. Situatia fetitei despre 

care va povestesc era cunoscuta in tot satul, pentru ca, de obicei, vecinii erau cei care o hraneau. 

Tuturor le parea rau pentru ea, dar nimeni nu stia cum sa o ajute. Speranta ei pentru o viata mai 

buna a aparut atunci cand un vecin s-a gandit sa sune la Telefonul Copilului. 

 

Fetita de 9 ani locuia cu mama sa, prea ocupata, insa, pentru a se ingriji de copil. Statea singura 

acasa chiar si zile intregi, sperand ca la intoarcere, mama va avea timp si pentru ea. Se obisnuise 

atat de mult cu foamea, cu mizeria, cu saracia si cu lipsa mamei, incat i se parea normal ca la 9 

ani, sa fie aproape pe cont propriu. Dar dincolo de toate neajunsurile, fetita avea o mare dorinta: 

sa mearga la scoala. Mama pierduse toate actele lor si nici nu era interesata sa le recupereze. 

Astfel, inscrierea fetitei de 9 ani la scoala ar fi fost imposibila. 

 

Persoana care ne-a sunat, un adult constient de faptul ca, fara ajutorul vecinilor, fata ar fi putut sa 

moara de foame in lipsa mamei, ne-a rugat sa intervenim. 

 

Am luat imediat legatura cu cei de la Protectia Copilului. Acum, fata se afla in grija unui asistent 

maternal. Pentru prima data, are parte de un camin, o masa calda zilnic, atentie si de ce nu, o 

familie. Iar anul acesta va merge la scoala. 

 

(Laura, consultant 116 111) 
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......................................... 

Asociația Telefonul Copilului 

Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului. 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, Asociaţia 

Telefonul Copilului pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor linia de asistenţă gratuită, unică la 

nivel european, 116 111, specializată în domeniul protecţiei copilului. Apelul catre 116 111 este 

oferit gratuit de Romtelecom si Cosmote.  

 

Pentru informații detaliate legate de Asociația Telefonul Copilului și activitatea acesteia, vă 

rugam să ne contactați la numerele de telefon: 021 413 00.11/0740 111 468, adresa de e-mail 

telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesați website-ul organizației noastre 

www.telefonulcopilului.ro.  
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